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REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA 
ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL COMANA R.A. 
DJ 411 – 412A, com. Comana, jud. GIURGIU, cod 087055, 
tel: 0372998863, fax: 0372899062,  www.comanaparc.ro 
e-mail: comanaparc@comanaparc.ro 

Nr. 1349 /GV/25.06.2020 
 
 
 
 
 
 

ANUNȚ 
 
 

 
RNP - Romsilva Administrația Parcului Natural Comana R.A., în conformitate cu 

prevederile Anexei nr. 9, punctul 4 la Contractul Colectiv de Muncă (CCM) în vigoare, 
organizează în data de 16 iulie 2020, începând cu ora 10:00, la sediul Administrației 
Parcului Natural Comana R.A., situat la intersecția DJ 411 - DJ412A Gradiștea-Comana-
Budeni, județul Giurgiu, examenul/concursul (etapa a II-a) pentru ocuparea postului vacant 
de SPECIALIST ÎN ȘTIINȚELE VIEȚII, cu contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată, cu normă întreaga de 8 ore/zi. 
 

Înscrierea candidaților se face prin depunerea dosarelor, în conformitate cu 
dispozițiile pct. 8 al Anexei nr. 9 din CCM în vigoare, la sediul Administrației Parcului 
Natural Comana R.A., situat la intersecția DJ 411 - DJ412A Gradiștea-Comana-Budeni, 
județul Giurgiu, până cel târziu în data de 10.07.2020, ora 13:00. 
 
1. Condiții generale de participare la examen/concurs: 

- are cetațenia română și domiciliul în România; 
- cunoaște bine limba română, scris și vorbit; 
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie; 
- nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege; 
- nu se află în una din situațiile de incompatibilitate precizate de art. 35 din CCM 

al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în vigoare; 
- nu se afla în litigiu cu Regia Națională a Pădurilor – Romsilva / unități sau 

subunități ale acesteia. 
 
2. Condiții specifice de participare a candidaților la examen/concurs: 

- să aibă studii  superioare de lungă durată, specializarea silvicultură, biologie 
sau ecologie, finalizate prin promovarea examenului de licență / diplomă; 

- să aibă minim 1 an vechime în specialitatea studiilor; 
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (scris, citit, vorbit), nivel 

mediu; 
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- să aibă cunoștințe de operare pe calculator Microsoft Word, Excel, Power 
Point, navigare internet, cel putin la nivel mediu; 

- cunoașterea software-urilor GIS, QGIS, ArcGIS, constituie avantaj; 
- deținerea permisului de conducere minim categoria B, constituie avantaj; 
- abilități de comunicare și muncă în  echipă; 
- experiență și disponibilitate pentru munca de teren și pentru efort fizic 

prelungit. 
  
3.   Pentru înscrierea la examen / concurs, candidații vor prezenta urmatoarele 
documente: 

a) cerere de înscriere la examen / concurs adresată conducerii Administrației 
Parcului Natural Comana R.A., în original; 

b) actul de identitate (copie conform  cu originalul); 
c) diplomă de licență/ adeverință de absolvire a studiilor de lungă durată, cu 

promovarea examenului de licență/ de diplomă (copie conform cu originalul); 
d) curriculum vitae (CV), semnat și datat în original; 
e) adeverintă medicală, care să ateste starea de sănătate,  respectiv că este apt 

pentru angajare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior datei examenului / 
concursului, de către medicul de familie, în original; 

f) certificat de cazier judiciar, original; 
g) certificat de căsătorie, după caz, în copie conform cu originalul; 
h) declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Regia Națională a 

Pădurilor – Romsilva, unități sau subunități ale acesteia, în original, conform 
modelului anexat; 

i) declarație pe propria răspundere privind situațiile de incompatibilitate precizate 
de art. 35 din CCM al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în vigoare, în 
original; 

j) adeverință privind vechimea în muncă, în original; 
k) document care sa ateste vechimea în specialitatea studiilor absolvite, în 

original. 
 

 
* Pentru documentele solicitate in copie, conform cu originalul, precizam ca la dosar vor fi 
depuse doar copiile, iar documentele in original vor fi prezentate administratiei parcului 
pentru verificarea conformitatii, in ziua depunerii dosarului. 
 
 
 
4. Etapele de desfasurare a examenului/concursului: 

a) verificarea dosarelor de către RNP - Romsilva Administrația Parcului Natural 
Comana R.A. 

b) proba scrisă - test grilă 
c) interviu 
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*  Candidații care nu au dosarul complet conform precizărilor din anunț, nu au depus 
dosarul în termenul specificat, nu îndeplinesc una din condițiile generale de înscriere sau 
nu îndeplinesc condițiile specifice de studii și vechime, nu pot participa la examen / 
concurs. 
**  La proba interviu vor fi acceptați doar candidații care obțin minim nota 7,00 la proba 
scrisă. 
*** Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să  obțină minim nota 7,00 la  fiecare 
probă de verificare a cunoștințelor . 
 
 
5. Desfășurarea examenului / concursului 
 
  10.07.2020 ora 13:00 - termen limită până la care se pot depune dosarele de 

înscriere la examen/concurs; 
  14.07.2020 ora 09:00 - verificarea de către RNP - Romsilva Administratia Parcului 

Natural Comana  R.A. a dosarelor privind documentele de îndeplinire a condițiilor de 
participare; 

  14.07.2020 ora 10:00 - afișarea rezultatelor la etapa de verificare a dosarelor; 
  14.07.2020 între orele 10:00 - 12:00 - depunerea contestațiilor, la sediul RNP - 

Romsilva Administratia Parcului Natural Comana R.A.; 
  14.07.2020 ora 13:00 - afișarea rezultatelor finale la etapa de verificare a dosarelor, 

după soluționarea contestațiilor; 
  16.07.2020 între orele 10:00 - 11:30 - proba scrisă - test grilă; 
  16.07.2020 ora 12:00 - afișarea rezultatelor la proba scrisă - test grilă; 
  16.07.2020 între orele 12:00 - 13:00 - depunerea contestațiilor, la sediul RNP - 

Romsilva Administrația Parcului Natural Comana R.A., cu privire la rezultatul obținut 
la proba scrisă; 

  16.07.2020 ora 13:30 - afișarea rezultatelor finale la proba scrisă - test grilă, după 
soluționarea contestațiilor; 

  16.07.2020 ora 14:00 - interviu; 
 16.07.2020 ora 16:30 - afișarea rezultatelor finale; 
 17.07..2020 între orele 09:00 -10:00 - depunerea contesțatiilor, la sediul RNP - 

Romsilva Administrația Parcului Natural Comana R.A., cu privire la rezultatele finale; 
  17.07.2020 ora 12:00 - afișarea rezultatelor finale dupa soluționarea contestațiilor. 

 
 

Postul vacant va fi ocupat de către candidatul declarat admis, clasat pe primul 
loc. 
 

Bibliografia pentru examen / concurs, cererea de înscriere la examen / concurs, 
declarația pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu RNP - Romsilva și declarația pe 
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propria răspundere privind situațiile de incompatibilitate precizate de art. 35 din CCM al 
Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, in vigoare, sunt anexate prezentului anunț. 
 
lnformatii suplimentare se pot obține de la RNP - Romsilva Administrația Parcului Natural 
Comana.R.A., la nr. de telefon 0372998863. 
 
 
 
 
DIRECTOR, 
Dr. ing. Valentin Grigore 
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Anexa 1 

 
CERERE DE INSCRIERE LA EXAMEN/CONCURS 

 
 
 

Domnule director, 
 
 Subsemnatul/subsemnata .........………………………………………………………… 
absolvent/absolventa al/a ......... ………………………………………………………………… 
promotia ……….. , domiciliata) in ………............……………………………………………… 
va rog sa-mi aprobati participarea la examenul/concursul pentru ocuparea postului 
de………………………………………………………, organizat la sediul RNP Romsilva - 
Administratia Parcului Natural Comana R.A. in data de .............................. 
Anexez alaturat documentele solicitate in anuntul de concurs. 
 
 
Data            Semnatura 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa 2 
 
 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 
 
 

Subsemnatul/a, ………………………………………………………, posesor al Bl/Cl 
seria, ………….nr……………………, cunoscand sanctiunile prevazute de art. 326 din Codul 
Penal privind falsul in declaratii, declar pe propria  raspundere ca nu ma aflu in litigiu cu 
Regia Nationala a Padurilor- Romsilva sau cu vreo unitate/subunitatea acesteia. 
 
 
Data            Semnatura 
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Anexa 3 
 
 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 
 
 
 Subsemnatul/a,............................................................................,  posesor al Bl/CI 
seria..............nr.................................., cunoscand sanctiunile prevazute de art. 326 din 
Codul Penal privind falsul in  declaratii, declar pe propria  riispundere  ca nu ma aflu in  
niciuna  din situatiile  de incompatibilitate precizate de art. 35 din CCM al Regiei Nationale a 
PAdurilor - Romsilva, in vigoare, enumerate mai jos: 
 
1)Calitatea de angajat al Romsilva este incompaiibila cu aceea de administrator, membru al 
Consiliului de Administratie sau salariat al unei alte structuri de administrare a padurilor, 
asocial, actionar majoritar sau salariat al unei societati comerciale care desfit oara activitate 
concurentiala sau cu care sunt stabilite relatii contractuale. Incompatibilitatea are loc si 
atunci cand membrii de familie ai personalului angajat se afla in una dintre situatiile de 
administrator, actionar majoritar sau de membru asocial al unei asemenea societati 
comerciale. Prin familie se intelege: sotul, sotia, copiii si parintii sotilor care locuiesc si 
gospodaresc impreuna. 
2)Situatia de incompatibilitate exista si atunci cand in echipa de conducere a Romsilva 
(director general, directori de departamente/ directori), a unei unitati teritoriale (director, 
director  tehnic, director comercial, director economic) sau a unei subunitati (sef ocol/sectie, 
contabil sef) se regasesc membrii aceleiași familii (parinti, soț, sotie, copii). 
 
 
 
 
Data            Semnatura 
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Bibliografie 
 

pentru examenul / concursul organizat 
în vederea ocupării postului de specialist științele vieții 

 
 
1. Planul de Management al Parcului Natural Comana si al ariilor naturale protejate 
suprapuse cu acesta, disponibil pe pagina web www.comanaparc.ro  
2. Regulamentul Parcului Natural Comana, disponibil pe pagina web 
www.comanaparc.ro ; 
3. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
4. Hotararea Guvernului nr. 2151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea regimului de 
arie naturală protejată pentru noi zone; 
5. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
6.  Legea nr.5 din 25 ianuarie 1991 pentru ratificarea Convenţiei din 2 februarie 1971 
asupra zonelor umede, de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor 
acvatice 
7. Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind 
conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la 19 
septembrie 1979 
8. Directiva 92/43 EEC privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de flora si 
fauna salbatice; 
9. Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice 
10. Ordinul de Ministru nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala 
protejata a siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice 
europene Natura 2000 in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv 
formularul standard al ROSCI0087 Comana); 
11. Hotararea de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala 
avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, cu 
modificarile si completarile ulterioare inclusiv formularul standard al ROSPA0043 Comana). 
12. Ordinul nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic  privind evaluarea  
adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale  
protejate  de interes comunitar, cu modificarile si  completarile ulterioare. 
13. Legea nr.13 din 8 ianuarie 1998 pentru ratificarea Convenţiei din 23 iunie 1979 privind 
conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice 
14. Legea nr.407 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic, cu 
modificările și completările ulterioare. 


	7. Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 1979

